
Προσαρμοσμένο πάγκο αποθήκευσης
πάγκων ξύλινο γυαλιών ηλίου

περιγραφή προϊόντος
Τύπος Προϊόντος γυαλιά ηλίου
όνομα προϊόντος Προσαρμοσμένο πάγκο αποθήκευσης πάγκων ξύλινο γυαλιών ηλίου
Αριθμός Μοντέλου. DT-S1
Μέγεθος 280x230x150mm ή προσαρμοσμένη
Κύριο υλικό Ξύλο
Χρώμα Λευκό, Μαύρο, Κόκκινο, κλπ.
MOQ 100PCS
Πάχος 9 ~ 18mm
Χρόνος δειγματοληψίας 7 ~ 12 ημέρες
Χρόνος παραγωγής 25 ~ 30 ημέρες
Η επιφάνεια τελείωσε Πούδρα / Ζωγραφική / Chrome
Επεξεργάζομαι,
διαδικασία κομμένο σε σχήμα λυγίσματος-στίλβωσης-ζωγραφικής-συσκευασίας

Οροι αποστολής EXW, FOB, CIF

Οροι πληρωμής T / T: 30% Κατάθεση + 70% Υπόλοιπο πριν από την αποστολή, PayPal,
Western Union ή διαπραγματεύσιμο

Συσκευασία
Τυλίξτε με πλαστικό φιλμ για αδιάβροχο
12KG αφρός EPS 20MM για αντι-πτώση
K = K Καστανό διπλό στρώμα για κάθε αποστολή













Η εταιρία μας



Η ομάδα μας



Το εργοστάσιό μας









Zhongshan Detron Display Products Co, Ε.Π.Ε. είναι επαγγελματίας παραγωγός
προϊόντος display.We είναι ένας από τους κύριους προμηθευτές των οθονών για τους
κορυφαίους εμπόρους λιανικής πώλησης παγκοσμίως και διάσημους κατασκευαστές μάρκας.
Από το 2002, έχουμε συνεργαστεί με πλήθος παγκόσμιων εμπορικών σημάτων.

Το Detron μπορεί να σας προμηθεύσει με μοναδικά, καλής ποιότητας και μεγάλες
ποσότητες προϊόντων προβολής:

1. Big & Ισχυρά συστήματα παραγωγής:

1) .Detron έχει μια ποικιλία υλικών όπως ξύλο, μέταλλο, ακρυλικό, πλαστικό,
αλουμίνιο, χαρτόνια από κυματοειδές χαρτόνι, και ούτω καθεξής.

2) .Μεγάλη παραγωγική ικανότητα: Έχουμε 5 εργαστήρια και σχεδόν 100
εργαζόμενους.Η μηνιαία παραγωγική ικανότητα είναι πάνω από 2000 μονάδες.

3) .Detron ομάδα είναι η πιο διάσημη ομάδα POP εμφάνιση στην China.We έχουν
εξειδικευμένο στην οθόνη προϊόντα για πάνω από 10 χρόνια.

2.Πάνω ποιότητα:



1). Έχουμε αποκτήσει πιστοποίηση IOS9001 το 2002.

2). Έχουμε καθιερώσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου ποιότητας για να
εξασφαλίσουμε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων μας.

3). Ακολουθούμε την αρχή "Πίστη, Πρώτη Χρήστη, Επαγγελματική, Καλύτερη
Ποιότητα, Ικανοποιητική Υπηρεσία".

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.Είστε ευπρόσδεκτοι να επισκεφτείτε το εργοστάσιό
μας!

Πακέτο

Οι Υπηρεσίες μας

Zhongshan Detron Display Προϊόντα, Ltd Είναι ένα σύγχρονο εργοστάσιο που
ειδικεύεται στο σχεδιασμό, την κατασκευή, την πώληση διαφόρων προϊόντων απεικόνισης.



Είμαστε έτοιμοι για κάθε είδους εμφάνιση POP με τις ακόλουθες δυνατότητες
παραγωγής:

μέταλλο & κατασκευές από σύρμα, ξυλεία (πολυστρωματική και πολυ επικάλυψη)
ακρυλική κατασκευή, δημιουργία κενού, εκτύπωση (ψηφιακή, οθόνη, λίθιο).

Συχνές ερωτήσεις

Q1.Όταν μπορώ να σας παραθέσω την προσφορά σας;

Α'1. Βασικά, ένα επίσημο δελτίο προσφορών μπορεί να προσφερθεί εντός 24 ωρών από τη
στιγμή που πήραμε την ερώτησή σας.

Q2.Ποιά βήματα θα πάρουν για ένα έργο;

Α2(3) .Έγκριση δείγματος (4). Παραγωγή (5). Έλεγχος (6) .Μεταφορά (7) .Αποκατάσταση (8).
Μετά τη συντήρηση

Ε3.Πώς μπορείτε να εγγυηθείτε την ποιότητα των προϊόντων;



Α3(1). Ένα δείγμα θα σας προσφερθεί για έγκριση.

(2). Μια πρώτη μονάδα παραγωγής θα γίνει από εμάς για εσωτερική βάση μελέτης στο
εγκεκριμένο δείγμα.

(3). Μας επιδέξιος στο σπίτι QC ετοιμότητα σε κάθε διαδικασία κατά τη διάρκεια της
παραγωγής.

(4) .RC QC κατά τη διάρκεια του τελικού καθαρισμού και συσκευασίας.

Q4.Πώς να πληρώσουν τα χρήματα;

A4. Μπορούμε να δεχτούμε την πληρωμή μέσω PayPal ή TT ή Western Union. Παρακαλούμε
να μας πείτε την πληρωμή που προτιμάτε, θα σας στείλουμε τις λεπτομερείς πληροφορίες.

Q5.Τι είναι η μέθοδος αποστολής;

Α5.Μπορεί να είναι Ocean Shipping, Airlift και Express (EMS, UPS, DHL, TNT και FEDEX). Έτσι,
πριν από την παραγγελία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να επιβεβαιώσετε την
προτιμώμενη μέθοδο αποστολής σας.


